Referatet fra GMU-møde den 25.4.2019.
Tilstede: Sif, Helene, Jens og Povl (ref.)
Vask af affaldsbeholdere
- Vi synes, at bio og rest skal vaskes omkring den 1.juni.
- I fht. glas, plast og metal vil vi gerne følge udviklingen, og se om der bliver behov for vask.
- I fht. pap og papir forventer vi ikke, at der bliver brug for vask.
- Fremadrettet forestiller vi os, at vi får en fast turnus for vask af beholderne; f.eks. en gang
om året rest og bio og hver tredje år glas, plast og metal. Men det afhænger helt af, hvordan
tingene (og ikke mindst lugten) udvikler sig.
Regnvandsopsamling
- Der har været spurgt på FB om opsætning af regnvandstønder.
- Vi vil gerne opfordre beboerne til at opsamle regnvand. GMU yder ikke tilskud til
beholderne, da de ikke koster så meget i byggemarkederne.
- Vil man sætte dem op i forstrædet, skal man være enige med naboerne.
- Da man i givet fald skal ind og skære i nedløbsrøret, skal man først kontakte
ejendomskontoret, der kan udlevere en vejledning i, hvordan man monterer et
regnvandsudtag. Povl snakker med Jesper.
Giftfri haver
- Agenda Centeret inviterer til en konkurrence mellem boligområderne, om hvem der
procentvis kan få flest beboere til at tilmelde deres have til Giftfri Have.
- Vi tager handsken op og uddeler materialet.
- Povl laver en lille følgeseddel fra GMU.
Beboermødet
- Der var kritik af en fælles materialegård med GB, men opbakning til samarbejde. Sagen
blev udsat til et ekstraordinært beboermøde.
- Vores oplæg til udskiftning af emhætter blev besluttet, så nu er vi umiddelbart ude af den
sag. Nu er det ejendomskontoret, der skal administrere beslutningen.
- Der blev besluttet en køreplan for udskiftning af lukkede skure med grønt tag. Driften
kigger på, om der er nogle tagplader, der skal skiftes eller sikres.
- Tårnet orienterede vi om. Vi vil gerne have en status fra BO-Vest på, hvor den står.
- UAU fik vedtaget deres forslag til plejeplan herunder 10% mere natur.
- Helene og Povl byttede pladser i Brugergruppen. Helene er også valgt til Brugergruppens
arbejdsgruppe.
Nyindflyttere

- Vi har erfaret, at det materiale, der udleveres, ikke er godt nok, og at et-rumsene ikke får en
grøn spand.
- Det er vigtigt, at nye får noget om vores affaldsordning. Sammen med den grønne kan det
være kommunens vejledning.
- Der bør være skraldestativ i køkkenskabet i alle boligerne ved indflytning, inkl. i et-rums.
- Helene skriver en side om affald og genbrugsgård.
- Sif tager det med i AB.
Andet
- Godt nyt om Radiogrunden. Den er erklæret fredsskov, så den bliver ikke bebygget.
- Affaldsindsamlingen gik godt. 12 deltagere.
- Vi har haft besøg af en journalist fra Beboerbladet (BL) og en fra Beboermagasinet
(BO-VEST). Begge om det grønne.
- Der har været generalforsamling i haveforeningen Salatfadet. Lisbeth er tovholder.
- Hønsefolket er godt i gang med at lægge grønt tag på hønsehuset.
- Der har været spørgsmål om vandregningerne fra HOFOR. Det har vi svaret på på FB.
- Der er BO-VEST konference den 5.10 hvor Jens og Povl formentlig inviteres til at snakke
om natur og træer.
- Lammelauget skal til at i gang igen.
Handleplan 2019
- Vi skal være OBS på energiprojektet, der er afsat 15 mio til i renoveringen. En mulighed er,
at det kobles til overgangen til lavtemperatur fjernvarme – eks. nye radiatorer.
- Vi skal følge, om der kommer lugtgener - især fra rest og bio.
Næste møde:
- Onsdag den 19.6. kl. 8.00
- Her skal vi bl.a. snakke om Handleplan 2019-20 (og beretning 2019)

